
 

  

  
  )املستوى الثاين(العقيدة 

  عبد احلكيم العجالن. د
  الدرس األول

  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 أن يوفقنا وإيـاكم     -جال وعال -خوة املشاهدون واملشاهدات أسأل اهللا      أيها اإل 
 وأن جيعلنـا مـن      ، وأن يوفقنا لتحـصيله    ، وأن يشرح صدورنا بالعلم    ،لطاعته

 وأن جيعلنا   ،وأن يفقهنا يف دينه    -صلى اهللا عليه وسلم   -ملهتدين بسنة نبينا حممد     ا
صلى اهللا  - واستقاموا على سنة رسوله      -جال وعال -ممن استقاموا على أمر اهللا      

   ، وساروا على منهج سلفهم الصاحل يقتفون السنن ويطلبون اآلثار-عليه وسلم
  . وأن يسلمهم من الشر والردى،أن يوفقهم للهدى -جال وعال- ويسألون اهللا

 ، ويف مثل هذه االس    ، يف مثل هذا اللقاء    ،أيها األخوة املشاهدون واملشاهدات   
نلتقـي وإيـاكم     -جال وعال - بإذن اهللا    ويف مثل هذه الدروس الطيبة املباركة     

 بإذن   ولنتهدي بالسنن ونطلب ما يكون     ، ولنتزود من العلم   ،لنتواصى على احلق  
  .زادا لنا يف الدنيا وزادا لنا يف اآلخرة -جال وعال-اهللا 



 

  

معنا أيها األخوة يف مثل هذه اللقاءات العلمية اليت ال يطلب االجتماع عليهـا              
 -جال وعـال  - بإذن اهللا     ولكنها يطلب ا   ، وال رغبة يف قلوبنا    ،شهوة لنفوسنا 

 إىل  -صلى اهللا عليه وسلم   - إىل طريق رسوله     -جال وعال -املشري إىل طريق اهللا     
 لنسلك بإذن اهللا ما يكون سببا لـدخولنا         -سبحانه وتعاىل -طلب رضوان اهللا    

  . من النريان-جال وعال- والنجاة بإذن اهللا ،اجلنان
 هنيئا ملن كبـد     ، هنيئا ملن استقام على هذه السنن      ،هنيئا ملن ركب هذا الطريق    

  .ألخوةنفسه حىت أثرها على احلق ليحضر يف مثل هذه االس كما حضر ال
ليكون معنا أمام هذه الشاشات     ، أو   أسأل اهللا أن جيعل ذلك يف ميزان حسنام       

 ويقتفي بـذلك    ، يطلب بذلك خريا   -جال وعال -وأمام هذه اللقاءات بإذن اهللا      
  .صلى اهللا عليه وسلم-ويسلك سنة نبيه . هدى

عبـادة  لنعلم يف مثل هذه البداية ويف مثل هذا اللقاء أننا على خري ويف خري ويف                
 وسلوكهم  ، هللا ا كما يتعبد العباد بذهام إىل املساجد        -جال وعال -نتعبد هللا   

  .جال وعال-الطرق إىل أماكن عبادة اهللا 
 وذخرا لـه    ، ويف ميزان حسناته   ،فكل ما يكون لإلنسان يف ذلك يكون خري له        

 وهنيئا ،ادة فهنيئا لنا ما وفقنا اهللا له من العب        ، يوم لقاء ربه   -جال وعال -بإذن اهللا   
  .لنا ما أعاننا عليه من هذا السبيل والطريق



 

  

نبتدئ فليست البداية تتم وال تكمـل وال حتـسن وال    أن  أيها األخوة إذا أردنا   
 فاحلمد هللا محدا كثريا     ، والثناء عليه  -جال وعال -تصلح إال أن نبتدئ حبمد اهللا       

  .طيبا مباركًا فيه كما حيب ربنا ويرضى
 ونـشهد أن حممـدا   ،إال اهللا شهادة نرجوا ا النجاة يوم لقاه    ونشهد أن ال إله     

صلى اهللا عليه وعلى    - ال تتم الشهادة هللا إال بشهادة رسول اهللا          ،عبده ورسوله 
  . إىل يوم الدين-آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا

 أن جيزي من كان سببا يف مثل        -جال وعال -إذا أردنا أن نبتدئ فإننا نسأل اهللا        
 ويف مثل هذه امللتقى العلمـي الطيـب         ، ويف مثل هذه الدروس    ،اللقاءاتهذه  

 وأن  ، أن يكون ذلك يف ميزان حـسنام       -جال وعال - فإننا ندعو اهللا     ،املبارك
 إن كان ذلك يف إدارة هـذه        ، كلٌ يف مكانه وكلٌ يف عمله      ،جيزيهم خري اجلزاء  

كان ذلك يف   ، أو   اكان ذلك يف يئته   ، أو   كان ذلك يف تصويرها   ، أو   اللقاءات
  . فأسأل اهللا أن ال يضيع أجرنا مجيعا،املشاركة فيها وحضور جمالسها

 وحنمد  ، علينا باإلسالم  فإننا حنمد اهللا أن من    :  بادئ ذي بدء أيضا    ،أيها األخوة 
 وسلمنا من طريق عباد     ، فجنبنا طريق امللحدين   ،اهللا أن هدانا لطريق أهل اإلميان     

 فلله احلمد على ما أنعم بـه        ،من سلك طريقة البوذيني    ، أو الصلبان أو   األوثان
 وسلمت نفوسنا مـن أن تكـون        ،فهدانا فسلمت قلوبنا من التشتت والردى     

 من تعلق بضعيف    ، فإن من تعلق بشيء وكل إليه      -جال وعال -متعلقة بغري اهللا    
  .ومن تعلق الك فإنه ال يزيده إال هالكًا وال يزيده إال ضياعا



 

  

 يتعلقـون بـرب     ، يتعلقون برب األرباب   ،الم فإم يتعلقون باهللا   أما أهل اإلس  
- من فضله ويهتدون بـسنة نبيـه   -جال وعال- يسألون اهللا ،األرض والسماء 

 ويستقيمون على أمره رجاء أن تكون هلم الـسعادة يف           -صلى اهللا عليه وسلم   
  .سبحانه وتعاىل- وأن تكون هلم النجاة يوم لقاء اهللا ،الدنيا

ذلك كانت مثل هذه اللقاءات حلق يتبعها حلق لنستزيد من اخلـري            فمن أجل   
  .ونتزود منه اهلدى

 فإنك لن جتد علما ولـن       -جال وعال -وإذا أردنا أن نعلم طريقا يقربنا إىل اهللا         
  .جتد سبيلًا ولن جتد طريقًا أعظم من العلم باهللا جال وعال

كوا من أشيائها ومكنوناا     وسلكوا ما سل   ،تعلم الناس ما تعلموا من أمور الدنيا      
-غريها؛ فهل جيدون أعظم من العلم بـاهللا          أو   العلوم الدنيوية  أو   وعلوم التقانة 

  !سبحانه وتعاىل
 هل يكون شيء أعظم من أن نعلم العلم مبا يكون به سالمة لقلوبنا وصـالح               

  !سبحانه وتعاىل-لنفوسنا وجناة لنا يوم لقاء ربنا 
ولـيس يف الـدنيا     "  شرف العلم بشرف املعلوم    فإن: "ولذلك يقول أهل العلم   

 والعلـم   ، والعلـم بأمسـاء اهللا     ، والعلم بعبودية اهللا   ،شرف أعظم من العلم باهللا    
  .صلى اهللا عليه وسلم- والعلم بسنة رسوله ،بصفات اهللا

وإن الطريـق يف    . فسريوا على بركة اهللا متعلمني هذا العلم مهتدين ذا اهلدي         
 -صلى اهللا عليه وسلم   -وسنة رسوله    -جال وعال - اب اهللا التعلم واالهتداء بكت  



 

  

 وطريق مسلوكة وألجل ذلك مل يكن علـم         ،البد أن يكون على قدم راسخة     
 وال مـن األطروحـات   ، وال من األفكار،العقيدة ألن يؤخذ بشيء من العقول     

فأيسر سبيل وأحسن طريق وأكمل علم       -جال وعال - البشرية؛ ولكنه علم باهللا   
 -صلى اهللا عليه وسـلم -وسنة رسوله  -جال وعال-  بكتاب اهللا، باهللا هو العلم 

  .ال يتجاوز القرآن واحلديث
، أو   بشئ من املقدمات العقليـة     -سبحانه وتعاىل -ولذلك من طلب العلم باهللا      

 ويـزاد  ،غريها؛ فإا ال تورثه إال بالًءا وال تزيده إال ضاللًا        ، أو   األفكار البشرية 
 وال يهتدي إىل سبيل     ،والغالب أنه يتردى يف طرق اهلالك     بذلك جهاالت كثرية    
  .جال وعال-اخلري والنجاة بإذن اهللا 

جـال  - وألجل ذلك كان منطلقنا يف مثل هذه االس هو أن نتعلم كتاب اهللا            
 من العلم مبا يكمل عقيدتنا ويصلح  -صلى اهللا عليه وسلم   -وسنة رسوله    -وعال

صلى اهللا عليه -دتنا بالعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله     وتتم به عقي   ،اإلميان باهللا ربنا  
  .وسلم

  . وإمنا حنن مرحلة من املراحل السابقة وسيعقبها مراحل الحقة
أظن أنكم درستم كثريا من العلوم واملسائل اليت تتعلق بالتوحيد والعلم مبا يكون             

  وبأمساء اهللا   والعلم باهللا وبوجود اهللا    -سبحانه وتعاىل -مكملًا لتوحيد العبادة هللا     
  .وصفاته -جال وعال-



 

  

وألجل ذلك ملا كانت هذه احللقة حلقة متوسطة بني حلقات سابقة وحلقـات             
- الحقة؛ فإننا نكمل ما بدأه غرينا ونستمر يف مسرية إخواننا لتكتمل بإذن اهللا            

خبـري   -جال وعـال  -  وخنرج بإذن اهللا   ،لنا العلوم ولتتسق املسائل    -جال وعال 
  . نسأل اهللا لنا ولكم التوفيق والسداد،دايةوعلى خري وعلى ه

 ،به هذه األمة أن جعل علمها ميسورا -جال وعال - أيها األخوة إن مما شرفه اهللا     
والعلم ا سهلًا متقبلًا جتد له نورا إذا وفد على القلب اسـتنار وإذا وصـل إىل         

  . وإذا وصل إىل النفس أشرقت وذهبت عنها دياجري الظلمات،الصدر أضاء
 -صلى اهللا عليه وسلم-فألجل ذلك سريوا مستضيئني بكتاب اهللا وبسنة رسوله        

ولتعلموا أن يف ذلك من اخلريات والرمحات اليت ضلها كثري من الناس فتخبطوا             
  .يف الظلمات

  . جناة لنا يف الدنيا واآلخرة-كما ذكرنا-العلم علم مبا يكون به 
:  وهي ،إياكم من مسائل مهمة    سننطلق و  -جل وعال -وهذه املنظومة بإذن اهللا     

ن تؤمن  أ«: ما اإلميان؟ قال  :  قال ،ربيلج على ما جاء يف حديث       ،أركان اإلميان 
  .» وبالقدر خريه وشره، وتؤمن باليوم اآلخر، ورسله، وكتبه، ومالئكته،باهللا

 فمر اإلميان  -جل وعال -نكم فيما مضى قد أخذمت ما يتعلق باإلميان باهللا          أظن  أو
 لن اإلنـسان إذا كتـب       ،ا مستقرة يف أذهانكم    أ  أقصد كتابتها مع    وانا ،باهللا

 وهـذه مـسألة   ، ألن العلم ليس على حد سواء،الشيء وجد أنه عاملًا به متيقنا  
  . ومقدمة الزمة لنا،مهمة



 

  

 ويعلمه الثالـث؛ لكـن   ، قد أعلم شيئًا ويعلم اآلخر،العلم ليس على حد سواء 
 ، ألن التصديق له تفـاوت     ،اين كعلم االخر   وليس علم الث   ،ليس علمي كعلمك  

 أو  فمن اإلنسان من يصدق بالشيء لكن أسهل ما يكون عليه أن يتغير تصديقه            
 فألجل ذلك البد أن يكون تأكيدونا على مثل هـذه األمـور    ،أن خيتلف إميانه  

  . وعلمنا علما تاما،تأكيدا كاملًا
بعض النـاس   : جد على سبيل املثال    فت ،التصديق خيتلف الناس فيه اختالفًا كثريا     

 لكنه ال تنتفي عنه كثريمن الـشبه الـيت          ،مثلًا يصدق من أن حممدا رسول اهللا      
 فمن أجل ذلك ال يتم لـه بـه          ،أو اليت يوسوس ا الشيطان    ،يطلقها املغرضون 

  .اإلميان
 أو   حىت إذا وقع يف مـصيبة      ، لكن إميانه متردد   ،وإن من الناس من يكون مؤمنا     

  .أمر سرعان ما يتردد يف ذلكحصل له 
 أن ياتينا كثري من هذه املسائل ونعيد        -جل وعال -على كل حال لعلنا بإذن اهللا       

  . لكن اإلشارة إليها يف مثل هذه املقدمة هو أمر الزم مهم،احلديث عنها
 ،اإلميان سنبتدئ كما تعلمون وكما تعرفون وهو منهج مدون عندكم يف أركان          

 بعد ذكر ما يتعلـق      ، وهو اإلميان باملالئكة   ، أركان اإلميان  وهو الركن الثاين من   
  .جل وعال-باإلميان باهللا 

 بداية من هذه العناصر اليت ستكون بـإذن اهللا  -سبحانه وتعاىل-فلنبدأ بإذن اهللا   
  . وهذه املسائل اليت نتلقاها وإياكم، مسهلة هلذه العلوم، نافعة لنا-جل وعال-



 

  

معـىن  : على اإلميان باملالئكة؛ فأول شيء يتعلق به هو       الكالم   أو   إذا أردنا العلم  
 وميكن  ، ألن هذا هو أصل يستهل به احلديث       ، من هم املالئكة   ،اإلميان باملالئكة 

  .أن تكتمل به املعلومة
  .التصديق: فكما ذكرنا أن اإلميان هو
 فمىت ما كان اإلنسان     ،التصديق مع القبول واإلذعان   : ولذلك قال أهل العلم هو    

مىت ما كان مصدقًا فهو مؤمن، أو ا فهو مصدقمؤمن.  
 يعـين   ،]١٧: يوسـف  [}وما أَنت بِمؤمنٍ لّنا   {: جل وعال -ولذلك قال اهللا    

  . فالتصديق هو باملالئكة،التصديق:  فإذن حقيقة اإلميان هو،مبصدق
  .مجع ملك: واملالئكة

  .اللغوي للمالئكةالعلم باملعىن : يترتب عليه أولًا: معىن اإلميان باملالئكة
 وذلـك أن    ،واملألك هو اشتق من الرسالة    . مألك:  وأصله ،مجع ملك : املالئكة

  .سبحانه وتعاىل- هم رسل اهللا -جل وعال-املالئكة هم رسل اهللا 
تنزّلُ الْمَآلئكَةُ والرّوح فيهـا     {:  كما سيأيت معنا   -جل وعال -ولذلك قال اهللا    

  ].٤ :القدر [}بِإِذْن ربِّهِم
:  ولذلك يقال يف البشر    ،مأخوذ من املُلْك  : بعض أهل العلم يذكر أن امللك هو      

  . ملك
من يوكل ، أو  يعين كأنه من يلي تصريف بعض األمور     ،ملَك: ويف املالئكة يقال  

 كما أن امللك يف الدنيا هو الذي يكون له تصريف أمور            ،إليه تويل بعض املهام   



 

  

ك كان بالنسبة للمالئكة ألم يلون تصريف كثري         فكذل ،الدولة وتسيري شؤوا  
 من األوامر وجعـل هلـم مـن         -جل وعال -من أمور اخللق مبا جعل اهللا هلم        

  .الوظائف واألعمال
  ما معىن اإلميان باملالئكة؟. ةك معىن اإلميان باملالئ،اإلميان باملالئكة: إذن

آمن الرّسولُ بِما   { :جل وعال - يقرأ قول اهللا     ،كثري من الناس تأيت عليه اآليات     
كيـف تـؤمن    :  لكن لو سألته   ،]٢٨٥: البقرة[ }أُنزِلَ إِلَيه من ربِّه والْمؤمنونَ    

متىن إذا كـانوا يف     أو   باملالئكة؟ ما معىن اإلميان باملالئكة؟ لوجدت أنه رمبا تلكأ        
أ غـريه   إذا أخط ، أو   جملس أن غريه يسبقه للحديث لعله يأيت إليه بعبارة تسعفه         

  .فيكون ذلك عذرا له أن يخطئ فيها
يكون لديه العلم باملالئكـة ومعـىن        فألجل ذلك كان من املهم لنا أن اإلنسان       

  .اإلميان باملالئكة حىت يكون إميانه بذلك صحيحا
 أن : ومن املهم يف هذا املقـام أن نقـول     ،اإلميان باملالئكة يتعلق به أشياء كثرية     

  بشيء غائب عنا؟ أو ميان بشيء نشاهدهاإلميان باملالئكة هو إ
 ،اإلميـان بالغيـب  :  وهو داخل يف مسألة مهمة وهـي  ،هو إميان بشيء غائب   

وأعظم ما يوصف به أهل اإلميان ويرتقون به يف درجات اإلميان هـو اإلميـان               
  .بالغيب

 الصّلَاةَ  الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ   { قال يف كتابه     -جل وعال -ولذلك اهللا   
 فكان أهل اإلميان يؤمنون مبا هو غائـب         .]٣: البقرة[ }وممّا رزقْناهم ينفقُونَ  



 

  

صـلى اهللا عليـه     - سنة رسوله    يف و -جل وعال -عنهم مما جاء يف كتاب اهللا       
  .وسلم

ا هو ما جاء يف كتـاب اهللا        إمنفنؤمن باملالئكة مع أننا مل نرهم ومل نسمعهم؛ و        
  .صلى اهللا عليه وسلم-له وجاء يف سنة رسو

 نؤمن أـم    ،وألجل ذلك كان من أول هذه الدرجات هو التصديق بوجودهم         
كمـا  - خلقهم وأوجدهم وجعل هلم أعمال       -جل وعال - وأن اهللا    ،موجودون

  .سيأيت من األشياء اليت تتدرج يف ذلك
صـلى اهللا عليـه   - وسنة رسـوله    -جل وعال -وهذا قد نص عليه كتاب اهللا       

  . ذلك يف دليل اإلميان باملالئكة-جل وعال-ما سيأتينا بإذن اهللا  ك-وسلم
صـغري   أو    كبري ،أنثى أو    ذكر ،فالبد على كل مسلم ومسلمة    : أول أمر : فإذن

 وهذا ينبه على ، أن يؤمن باملالئكة وأم موجودون-جل وعال -يقرأ كتاب اهللا    
اعيـة إىل اخلـري     هي أرواح اخلري والد   : كالم بعض مثلًا الضالل الذين يقولون     

 فإن هذا ليس بكالم صحصح وخمالف ملا جـاء يف           ،والفوس الطيبة وحنو ذلك   
  .صلى اهللا عليه وسلم- وملا جاء يف سنة رسوله ،كتاب اهللا

 -جـل وعـال   - خلق من خلق اهللا      ، وام خملوقون  ،فنؤمن من أم موجودون   
 -جل وعال - كما سيأيت ذلك بإذن اهللا    - من نور    -سبحانه وتعاىل -خلقهم اهللا   

ال يعصونَ اللَّـه مـا أَمـرهم        { ، وأوكل هلم مهام   -يف التفصيالت الالحقة لنا   
  .]٦: التحرمي[ }ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ



 

  

 فاملوت عليهم جائز وواقـع      -جل وعال -أم خلق هللا    : ومن اإلميان باملالئكة  
 الدالة على هالك اخللق  وذلك يدل عليه األدلة،كما أن املوت واقع على بين آدم  

ونفخ في الصّورِ فَصعق مـن فـي   { يف كتابه -جل وعال-كلهم كما قال اهللا    
 فمن ذلـك أهـل      ،]٦٨: الزمر[ }السّماوات ومن في اَألرضِ إِال من شاَء ال       
كُلُّ شـيٍء   { يف كتابه    -جل وعال -السماء من املالئكة وغريهم كما قال اهللا        

اله  ههجإِلَّا و والذين اآلن يـسمعوننا أمـام       ،ال تنامون ]. ٨٨: القصص[ }ك 
إال أن يكون احلديث يعين قـد ثقـل         ! الشاشات ال ندري هل نائمون أم معنا      

  .عليهم
 وأن إدراكها لـيس     ،طبعا هذه إميانيات وأشياء يعلم يا إخوان أا أشياء عظيمة         

جل -ملالئكة وأم خلق من خلق اهللا        ألنه كلما علمت بعظم ا     ،بالشيء اليسري 
 وإذا تأكد إميانك م؛ فإن ذلك مما يعظم به إميانـك            ، تأكد إميانك م   -وعال
 وهو الذي   ، وهو الذي اوجدهم   ، ألنه هو الذي خلقهم    -سبحانه وتعاىل -باهللا  

  . وجعل هلم تلك الوظائف،جعل هلم هذه الصفات
  : كما قلنا أن اإلميان باملالئكة: إذن
  .لتصديق بوجودهم ا-
  . املوت جائز وواقع عليهم-
  . أيضا إنزاهلم منازهلم وعدم الغلو فبها-



 

  

 جعـل   -جـل وعـال   -اننا نعلم أن اهللا     : ما معىن إنزال املالئكة منازهلم؟ يعين     
مكانتهم   وأعلى من  -جل وعال -للمالئكة مرتلة ال نرتهلم عنها وقد رفعهم اهللا         

 -سبحانه وتعـاىل  - كثرية من كتاب اهللا       وألجل ذلك يف آيات    ،ورفع ذكرهم 
آمن الرّسولُ بِما   { يقرم بذكره تشريفًا هلم وتعظيما       -جل وعال -اهللا   أن   جتد

        هكَتالئمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو بِّهر نم هفجعل  ،]٢٨٥: البقرة [}أُنزِلَ إِلَي 
  . نعم، وعقبه-سبحانه وتعاىل- اإلميان باملالئكة قرين اإلميان باهللا

شهِد اللّه أَنّه الَ     { ،واآليات يف ذلك كثرية جدا سنأيت بإذن اهللا على شيء منها          
إِنَّ اللَّه وملَائكَتـه    {  ،]١٨: آل عمران [ }إِلَـه إِالَّ هو والْمالَئكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ     

 إىل غري ذلك من اآليات الدالة على عظم     ،]٥٦: زاباألح[ }يصلُّونَ علَى النّبِيِّ  
  .أمر املالئكة

-ما جاء يف احلديث وسنقف معه بإذن اهللا         : وأيضا مما يدل على رفيع مرتلتهم     
 وخلق اجلان مـن  ،أن اهللا خلقهم من نور«:  عند مسلم يف صحيحه -جل وعال 

 ،يحهإذن عند مسلم يف صـح     . » وهو من طني   ، وخلق آدم مما وصف لكم     ،نار
  .فهذا يدل على ماذا؟ على رفيع مرتلتهم

ال يعصونَ اللَّه مـا أَمـرهم ويفْعلُـونَ مـا      {: جل وعال -ملا يأيت يف قول اهللا      
 ،]٢٠: األنبياء [}يسبِّحونَ الْلَّيلَ والْنّهار لَا يفْترونَ    {  ،]٦: التحرمي[ }يؤمرونَ

 به مـن  -جل وعال-مرتلتهم وما اختصهم اهللا     كل هذه األدلة تدل على عظيم       
  .خصيصة ومرتلة رفيعة



 

  

 هل هم أفضل من صاحل      ،ولذلك تعرفون أن اهل العلم اختلفوا يف مرتلة املالئكة        
  البشر؟ أم صاحل البشر أفضل منهم؟

 يعين يستفيد   ،ولعله بإذن اهللا يف بعض اللقاءات أن يكون يف ذلك إشارة الطيف           
ن أيضا ثقيلة عليهم ألا من املسائل الواسعة اليت كثر فيها    منها اإلخوان وال تكو   

  .االستدالل واخلالف بني أهل العلم
 مـن  -جل وعـال - فهذا ما جاء يف كتاب اهللا ،حنن أمام إنزاهلم منازهلم   : فإذن

 وعنـد   -جل وعال - كبري قدرهم عند اهللا      ، رفيع درجتهم  ،بيان رفيع مرتلتهم  
 فال يجعل هلم مرتلـة  ،ن ذلك ال يعين الغلو فيهم   ولك ،رسلهو وعند أهل اإلميان   

 -جل وعـال  -يفعل بعض الضالل حينما جيعلهم مبرتلة اهللا         فوق مرتلتهم كما  
  .بغري ذلك، أو بالرجاء، أو فيتوجه إليهم بالدعاء
ولَا يأْمركُم أَنْ تتّخذُوا الْملَائكَـة  { يف كتابه  -جل وعال -وألجل هذا قال اهللا     

ّالنونَ       وملسم متد إِذْ أَنعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر فمن  .]٨٠: آل عمران  [}بِيِّني 
نزهلم يف  أ أو   نزهلم مرتلتهم أ هذا   -جل وعال -ني هللا   يجعل املالئكة أربابا ومساو   

 وخالف ما جاء يف كتاب      ، خالف أمر اهللا   ،نزهلم يف غري مرتلتهم   أغري مرتلتهم؟   
 ال  -سبحانه وتعاىل - فإن اهللا    -جل وعال - وأنزل من قدر اهللا      -وعالجل  -اهللا  

 -جل وعال - فهم خلق هللا     -سبحانه وتعاىل - وكل من سوى اهللا      ،يساويه أحد 
  .سبحانه وتعاىل-مربوبون له 



 

  

 ،إنـزاهلم منـازهلم   :  وهو ،من أهم ما يتعلق باإلميان باملالئكة هذا العنصر       : إذن
أن يصفهم مبا ال يليق من شيء       ، أو   حد أن ينتقصهم  فإنزاهلم منازهلم ال نرضى أل    

 ،صاحل الناس  أو   يصفهم بشي األشياء اليت نرته عنها البشر       أو   يرتهلم عن مرتلتهم  
  . نعم،فإم أرفع من ذلك بكثري

 مـن  -جل وعـال -وال يعين ذلك أن نغلوا يف درجتهم فنرفعهم عما جعل اهللا    
  .املرتلة والدرجة

ال يوصفون إال مبا جاء يف الكتـاب   : عىن اإلميان باملالئكة  األمر الرابع الذي يف م    
  .والسنة

تصورات كما  أو يعين ال جنتهد يف وصفهم وال نبحر بعقولنا وفهومنا يف ختيالت       
يفعل بعض الناس مثلًا يقرأ بعض هذه القصص فيظن أن اإلميان باملالئكة كبعض           

األحالم الـيت يـسطرها     ، أو   اخلياالت الغري حقيقة  ، أو   هذه الروايات الساذجة  
كان يف نفوسـهم وعقـوهلم      ، أو   بعض الكتاب الذي رمبا كان يف قلوم زيغ       

  . فلم جيعلوا هلم درجتهم،جهل
 وال جيعلـون  ،فأهل اإلميان ال يتلقون يف اإلميان باملالئكة شيئًا من هذه األمـور  

 فكما ذكرنا أن طريق اإلميان باهللا ومبالئكـة اهللا          ،ذلك طريقًا إلميام وعقيدم   
  .صلى اهللا عليه وسلم- ما جاء يف سنة رسوله ،هو ما جاء يف كتاب اهللا

 مـسألة   -املشاهدون لنا واإلخوة احلاضرون    أو   أيها اإلخوة املستمعون  -وهذه  
 حنن حينما نتكلم عن مثل هذه املسائل وهي مسائل عظيمـة ال جنعـل               ،مهمة



 

  

ما اجتهدت  ، أو   ما أقوله لكم من عندي    ، أو   قدون ما متليه علي نفسي    الناس يعت 
 وال حنيل إىل شخص آخر حىت ولو كان رفيع املرتلة؛ وإمنا            ،فيه من آائي وجتاريب   

 وهو كتاب ،حنيل إىل شيء ال يأيت عليه اخلطأ وال اخللل وال النقص وال القصور            
  .صلى اهللا عليه وسلم- وسنة رسوله -جل وعال-اهللا 

صـلى اهللا عليـه     -ولذلك ال يوصفون إال مبا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله            
  .وسلم

ملـاذا ال   : سألتكم أيها اإلخوة احلاضرون    أو   لو سألتكم أيها اإلخوة املشاهدون    
 مبا جاء يف الكتاب والسنة؟ فماذا تقولون زيادة على ما ذكرناه قبل             ن إال يوصفو
  قليل؟

  .}ن الكتاب والسنة وصفهم بأكمل صفاتأل: أقول يا شيخ أحسن اهللا إليك{
  :الشيخ

  .متهاأ أن الكتاب والسنة وصفهم بأكمل الصفات و،هذا كالم جيد
 وهـو يف    ،أيضا من جهة ثانية وهي كلمة ميكن أن تبىن على ما ذكرناه سابقًا            

شـيء غائـب    أو ء نراهيالتصديق بوجودهم هو إميان بش:  قلنا،أول ما ذكرنا 
 فنعلم يقينا   ، فكيف لنا أن نصفهم وهم عنا غائبون       ،ئب عنا عنا؟ إميان بشيء غا   

 ،اجتهد فإمنا أتى خبياالت وأشياء ال حقيقة هلا        أو   أن من وصفهم من عند نفسه     
 شيء مل يرى ومل يقف عليه اإلنسان؛ كيف له أن يصف وأن             ،ألنه شيء غائب  

  .يقارف اخللل، أو فال شك أنه يصيبه اخلطأ! جيتهد فيه؟



 

  

الوصف هلم مبا جاء يف الكتاب والسنة هـو أمتُّ   أو كان اإلميان: ى ذلكفبناًءا عل 
 هـو الـذي     -جل وعال - لن اهللا    ، وهو أيضا أسلم وأبعد عن اخلطأ      ،وأكمل

 فليس لنا إال التصديق مبـا  ،ء غائب عنا ي وحنن نؤمن بش   ،علم م أخلقهم وهو   
  .صلى اهللا عليه وسلم-جاء يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله 

 وهي معىن اإلميان باملالئكة لرأينا أن ذلـك         ،لو أردنا أن جنمع هذه املعاين     : نإذ
 نزداد به علما ملا جاء يف كتاب        ، يصلح من نفوسنا   ،شيئًا عظيما يزيد من إمياننا    

 التصديق  ، واجتمع لنا أشياء كثرية    -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا ويف سنة رسوله     
 -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا وسنة رسوله      واإلميان مبا جاء يف كتاب     ،بوجودهم

أشياء كـثرية تكـو اإلميـان       ، أو   وظائفهم أو   أعماهلم أو   من اإلخبار بأمسائهم  
صلى اهللا عليـه    - وسنة رسوله    -جل وعال - وما جاء يف كتاب اهللا       ،بوظائفهم

  .وسلم
-أيضا ملا نؤمن أن املوت جائز عليهم وواقع هلم فنعلم أم خلق من خلـق اهللا         

 وأن ما اختص اهللا به نفسه من أنه ال    -سبحانه وتعاىل - مربوبون هللا    - وعال جل
كُلُّ مـن   {  ،]٨٨: القصص[ }كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه    { ،يأيت عليه الفناء  

   ا فانهلَيامِ      *عاإلكْراللِ وذُو الْج بِّكر هجقَى وبي٢٧ ، ٢٦: الـرمحن  [} و[، 
  .ا املالئكة لدالة هذه األدلةمرتلة ال تبلغه

 طريقة السلف الصاحل اعتبارا مبا جاء       ،مث ذكرنا أيضا طريقة أهل السنة واجلماعة      
 من إنزاهلم يف مرتلتـهم      -صلى اهللا عليه وسلم   -يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله       



 

  

مث أيضا ال يصفون إال مبا جاء يف الكتاب         .  فهذا موضوع مهم   ،وعدم الغلو فيهم  
  .والسنة

اإلقرار بأن منـهم رسـلًا      :  هو ،لو أردنا أن نأيت إىل األمر الرابع      ، أو    واألخري
 ، هذه طبعا داخلة يف وظائفهم ، إىل من يشاء من عباده     -جل وعال -يرسلهم اهللا   

- ما يتعلق بالوظائف واألعمال اليت جعلها اهللا         -جل وعال -وسيأتينا بإذن اهللا    
  .حد منهم بعمل بتلك العمال واختص كل وا، لبعض املالئكة-جل وعال

  .حكم اإلميان باملالئكة
 فما حكم؟ هل ألحد من املسلمني أن ،نعرف حكم اإلميان باملالئكة    أن   لو أردنا 

هل ميكن أن يقول هذا أحد؟ ما تقول يا عبد         ! أنا مل أرهم فال أؤمن م؟     : يقول
  احلميد؟

  .}اإلميان م فرض عني{
   م فرض عني؟ملاذا تقول من أن اإلميان: الشيخ

 أن من -صلى اهللا عليه وسلم- وذكر يف حديث الرسول      ،ألنه ذكر يف القرآن   {
  .}اإميان م: أركان اإلميان

  :الشيخ
  ا يكون مذكورا؟ملَّ:  فبناًءا على ذلك،نعم
  .}جيب علينا أن نؤمن به{



 

  

ه  ويف سنة رسول   ،ملا كان قد جاء ذكهرم يف كتاب اهللا       : يعين بعبارة ثانية  : الشيخ
 ،من يؤمن م مـصدق لكتـاب اهللا        أن    فحقيقة ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم   -

  .صلى اهللا عليه وسلم-مصدق لسنة رسوله 
وأن من كذب باملالئكة ومل يؤمن م فإنه حقيقته أنه ماذا؟ أنه كذب بكتـاب             

  .صلى اهللا عليه وسلم- وبسنة رسوله ،اهللا
- يف قصة جربيل ملا سأل النيب        جاء يف حديث أيب هريرة      أنه :مث املسألة األخرى  

 عن اإلميان؛ جعل له أركانا ستة ال يصح إميان اإلنان حىت      -صلى اهللا عليه وسلم   
 ،أن تـؤمن بـاهللا    «:  فإنه قـال   ،اإميان باملالئكة :  منها ،يستكمل هذه األركان  

  .» وتؤمن بالقدر خريه وشره، وباليوم اآلخر، ورسله، وكتبه،مالئكته
يا أَيّها الَّذين   {: سبحانه وتعاىل -ما جاء يف قول اهللا      : ضاومما يدل على ذلك أي    

آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزّلَ علَى رسوله والْكتابِ الَّذي أَنـزلَ       
يومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضـاللًا      من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله والْ        

فجعل التارك لإلميان باملالئكة يف ضالل مـبني وهـو         ]. ١٣٦: النساء[ }بعيدا
 ألن التكذيب بكتاب اللهوالتكذيب مبا تواتر يف سـنة          -جل وعال -الكفر باهللا   

  . هو معارض حلقيقة اإلميان-جل وعال-رسوله 
 ال يصح إميان اإلنسان إال      ،ن اإلميان  ركن من أركا    أنه فمن أجل ذلك نقول من    

  .به



 

  

 ، فاألدلة اآلن ذكرت على ما سبق كـصريا        ،طبعا إذا قلنا دليل اإلميان باملالئكة     
لو أردنا أن   . لكن لعلنا أن نأيت على بعض األدلة اليت جاءت يف اإلميان باملالئكة           

دين ولو مل    أنا أريد أن أسأل اإلخوة املشاه      ، قبل أن أسألكم   ،ستذكر شيئًا منها  
 ،أمسع إجابتهم فإم إذا حركوا شفاههم بذلك يكونوا استحضروا هذه األدلـة           

 ألم  -جل وعال - وأيضا حصل هلم األجر من اهللا        ،وكان ذلك أبقى للعلم ا    
جـل  - فإين وإن مل أمسعهم ومل نسمعهم وحنن يف هذا املكان؛ فإن اهللا       ،شاركوا

  . يسمعهم ويكتب أجرهم يف ذلك-وعال
 ،ما دليل اإلميان باملالئكة؟ نترك فرصة لإلخوة مث نسمع من احلاضـرين           : ذنفإ

  .وكأم يكونون نائبني عنهم يف ذلك
 بعض اإلخـوة استحـضر      ،تأمل وأنا بودي بعض اإلخوة اآلن استحضر دليل       

 فكلما كنت مستحضرا ألكثر من دليـل        ، بعض اإلخوة استحضر أكثر    ،دليلني
-متَّ بـإذن اهللا  أهذه املسائل و أو ل هذا العلم كان ذلك أحسن الستحضارك ملث    

  . هلذه املسائل املهمة يف العلم ا والفقه فيها-جل وعال
  . أحد يذكر دليل غري األدلة اليت ذكرناها يا عبد احلكيم،نعم
  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم{
لْمغرِبِ ولَكنّ الْبِرّ من آمن بِاللَّه      لَيس الْبِرّ أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ وا       { 

بِيِّنيّالنابِ وتالْكو كَةالئالْمرِ ومِ اآلخوالْي١٧٧: البقرة [}و[.{.  



 

  

لَـيس الْبِـرّ أَنْ   {: جل وعال- قول اهللا ، وهي آية سوة البقرة   ،هذه آية : الشيخ
مغرِبِ ولَكنّ الْبِرّ من آمن بِاللَّه والْيومِ اآلخـرِ         تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْ    

بِيِّنيّالنابِ وتالْكو كَةالئالْمإىل آخر اآلية.]١٧٧: البقرة[ }و .  
   عندك آية يا عبد احلميد؟،إذن آية أخرى كذلك

  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم{
  .}.]٩٨: البقرة [}ئكَتهمن كَانَ عدوّا لّلَّه ومال{ 

  :الشيخ
من كَانَ عدوّا لّلَّه ومالئكَته     { ، آية سورة البقرة أيضا اختصارا للوقت      ،أحسنت

رِينلْكَافّل ّودع يكَالَ فَإِنَّ اللَّهمرِيلَ وجِبو هلسر٩٨: البقرة [}و.[  
دلة اليت ذكرناها لكم آخـر       وقد مر بنا بعض األ     ،فهذه شيء من أدلة الكتاب    

آمن الرّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربِّه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمـن بِاللَّـه          { ،سورة البقرة 
هلسرو بِهكُتو هكَتالئم٢٨٥: البقرة [}و.[  

  ].١٣٦: النساء [}رسلهومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه و{: آية سورة النساء
  .-جل وعال-فيه آيات كثرية من كتاب اهللا 

 منها ما جاء يف البخـاري ويف مـسلم ويف           ،كذلك أدلة السنة أدلة كثرية جدا     
هل أحد منكم ستذكر أيضا دليلًا غري األدلة اليت         .  ومن ذلك أدلة كثرية    ،السنن

م الشاشات ولـيس    ذكرناها؟ السؤال موجه حىت للمشاهدين الذي يقفون أما       
وإىل :  كثري ممن يلقون الدروس وخيرجون يف الشاشة يقـول         ،خلف الشاشات 



 

  

 هم جيلسون امـام     ،هم ال جيلسون خلف الشاشة    . املشاهدين خلف الشاشات  
  . هذا يعين تصحيح لغوي مناسب يف هذا املقام،الشاة
 حديث أيب هريرة وهو يف قصة       -كما ذكرنا -حديث  : من األدلة طبعا  .. طيب

 هو جاء بالروايتني يف أركـان اإلميـان بـاهللا           ، وجاء يف حديث عمر    ،جربيل
وخلـق  « حديث أيضا عائشة ملا ذكر خلق املالئكـة          ،ومالئكته وكتبه ورسله  

  .»املالئكة من نور
صـلى  -األحاديث اليت جاء فيها ذكر جربيل ملا ذكر النيب          : أيضا من ذلك مثلًا   

  .ذكر أنه يعارضه بالقرآن، أو هذكر إتيان، أو  خلقه-اهللا عليه وسلم
 وذكـر   ،أحاديث كثرية جدا يعين ميكن أن تبلغ حد التواتر يف ذكر املالئكـة            

  .أخبارهم وبعض أعماهلم
 يف صالة الليل ما هـو؟       -صلى اهللا عليه وسلم   -ولذلك كان من استفتاح النيب      

غيب  عامل ال  ، فاطر السماوات واألرض   ،اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل    «
  . إىل آخر احلديث،»والشهادة

  .صلى اهللا عليه وسلم-فإذن هذا من ذكر املالئكة يف سنة رسول اهللا 
 هذا يعـين يف     ، أن الدلة من الكتاب ومن السنة كثرية جدا        -كما ذكرنا -إذن  

صلى اهللا عليه   - وسنة رسوله    -جل وعال -دلة اإلميان باملالئكة من كتاب اهللا       أ
  .وسلم



 

  

 يف صفات املالئكة تنظر اآلن الفرق بني أول كالمنـا علـى         لعلك قبل أن نأيت   
 لكن عنده ، يف أول احلديث كان اإلنسان يؤمن باملالئكة    ،اإلميان باملالئكة واآلن  

  . ال تستطيع أن يعرف بعض تفصيالا،أن اإلميان باملالئكة مسألة صغرية
 ، تزيد من إميانه وجتمعت له معلومات نافعة ،اآلن أخذ بعض ما يتعلق باإلميان ا      

 تزيد أيضا من فرحه وانشراح صـدره يف اإلميـان باملالئكـة؛    ،تزيد من إيقانه  
  .فيكون ذلك أمتَّ إلميانه

 ،وانا أظن لو أنين سألت أي واحد اآلن يسمعنا لوجدنا إلجابات تكون باملوافقة       
نـه ال   مارا ليستمع مثل هذا الكالم فإ      أو   حىت ولو كان اإلنسان جاء مثلًا عابرا      

 ولكـن ألن    ، ال ألن الكالم كالمي    -جل وعال -خيلو من الفائدة فيه بإذن اهللا       
 وهو أيضا صاب   -صلى اهللا عليه وسلم   -الكالم من كتاب اهللا ومن سنة رسوله        

- ويرجو النجاة عند اهللا      ،يف اعتقاد كل مسلم ومسلمة يرجو اهللا والدار اآلخرة        
  .سبحانه وتعاىل

 ،عنوان آخر من األشياء املهمة يف باب اإلميان باملالئكة       أو   ننتقل إىل صفة أخرى   
  .صفة املالئكة: وهو

 ال   أم  وهو ،الكالم على صفات املالئكة نرجع فيه أيضا إىل ما ذكرنا قبل قليل           
 فال يظن أحد ممن يـسمعين اآلن أنـين          ،يصفون إال مبا جاء يف الكتاب والسنة      
ون خيااليت أحسن مـن خيـاالت        وتك ،سأختيل بعض اخلياالت وأمليها عليهم    

  . اآلخرين؛ ال



 

  

جـل  -خيااليت وخياالتك وخياالت كل أحد منا ال تبلغ حقيقة ما خلـق اهللا              
 فألجل ذلك لنطَّرح هذه اخلياالت ولنعرض عن هذه اآلراء          ، من املالئكة  -وعال

 وما جاء يف سنة رسول      ، ولنقبل على ما جاء يف الكتاب      ،وما يعرض يف األذهان   
 ويكون  ، لنرى بذلك شيئًا نافعا من صفات املالئكة       - اهللا عليه وسلم   صلى-اهللا  

 اخللل أو  فال يرد فيه شيء من اخلطأ    ، سليما من اإلشكال   -جل وعال -بإذن اهللا   
  .سبحانه وتعاىل-النقص بإذن اهللا أو 

 ،كما رأيتم يف الشاة املعروضة لديكم أن صفات املالئكـة صـفات خلقيـة             
  .وصفات خلُقية

 لكنناسنذكر ما يدل على عظـم       ،حنن لن نستفيض يف مثل هذا حىت حنصرها       و
 أو   من بعض الصفات اخلَلقية    -جل وعال - وأيضا ما اختصهم اهللا      ،هؤالء اخللق 

  .اخلُلُقية
  .فنبدأ باخللقية

 ، فجعل خلقهم منور   ، أعلى مرتلتهم  ، رفعهم ، شرفهم -جل وعال -أن اهللا   : أولًا
صـلى اهللا  -الـنيب   أن اء يف حديث مسلم يف الصحيحهذا ج أن وكما قلنا من  

  .»خلقت املالئكة من نور«:  قال-عليه وسلم
وهذا جاء يف  . أن هلم أجنحة  : أيضا من الصفات والسمات اليت جاءت ا األدلة       

  .صلى اهللا عليه وسلم- ويف سنة رسوله -جل وعال-كتاب اهللا 



 

  

لَّه فَاطرِ السّماوات والْأَرضِ جاعـلِ      الْحمد ل {: أمل يقل اهللا يف أول سورة فاطر      
      اعبرثُلَاثَ وى وثْنّم ةنِحي أَجالً أُولسر كَةلَائفدلَّ إذن كتاب    .]١: فاطر [}الْم 

  .هلم أجنحة أن  على-جل وعال-اهللا 
وجاء يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم ماذا يف ذكـر األجنحـة؟ هـل         

  شيئًا؟تتذكرون يف ذلك 
 ولك أن تتأمـل عظـم هـذا         ،»جربيل له ستمئة جناح   «جاء يف احلديث أن     

 كما جاء ذلك عنـد      ، وله ستمئة جناح   -جل وعال -املخلوق الذي خلقه اهللا     
 »كل جناح منها يسد األفـق     «أن  :  وجاء يف بعض الروايات    ،البخاري ومسلم 

  .لعظمه
مث املالئكة أيضا ليس هم      ، واملالئكة خلق كثري   ،فإذا كان هذا واحد من املالئكة     

 ،كلهم خملوقات اهللا فحسب؛ بل حىت الدنيا والسماء واألرض وما على األرض           
 أال  -جل وعال - وعظم خلق اهللا     -سبحانه وتعاىل -فتعلم بذلك ماذا؟ عظم اهللا      

  !جل وعال؟-يزيدك ذلك إميانا باهللا وعلما بعظمة اهللا 
  ! العلم بضعفنا؟-هداتأيها اإلخوة املشاهدين واملشا-أال يزيدكم 

، أو سم٦٠ وال يبلغ عرضه ،يعين ما اإلنسان إال شيء صغري يسري ال يبلغ املترين         
 مث هو يرى يف نفسه ويكون له مـن التجـرب            ،ينقص قليلًا  أو    يزيد قليلًا  ،أكثر

  . ويكون له أشياء كثرية، ويكون له من احتقار اخللق،والتبختر



 

  

 هم أعظم   -جل وعال - وأن خلقٌا من خلق اهللا       ،ةفإذا علم اإلنسان أنه ذه املثاب     
 ، وعلم مكانته بني هؤالء اخللـق      ،من ذلك بكثري؛ علم اإلنسان عظم خلق اهللا       

 ،وأيضا كان ذلك من أعظم ما يدعوه إىل العلم باإلميان باملالئكة وتعظـيممهم            
  .وإنزاهلم مرتلتهم

جل -أن اهللا   : وهي ،وهنا إذا تكلمنا عن أن هلم أجنحة فنتكلم عن مسألة مهمة          
 يف حـديث   ،]١: فـاطر  [}أُولي أَجنِحة مّثْنى وثُلَاثَ وربـاع     {:  قال -وعال

 وهـو   ،خلق املالئكة يتفـاوت    أن    مما يدلك على   ،»له ستمئة جناح  «: جربيل
  .عظمة خلقهم: املسألة اليت بعدها

ل مما يـد   أو    وألجل هذا  ،يف ذلك متفاوتون   أو    وهم مع ذلك   ،فخلقهم عظيم 
مـا رواه أبـو   : وهذا من األدلة العظيمة اليت أيضا تسند ما ذكرناه -على ذلك   

 -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب   أن   -رضي اهللا تعاىل عنه   -داوود من حديث جابر     
 ما بني   ،إن اهللا أذن يل أن أحدثكم عن ملك من املالئكة من محلة العرش            «: قال

ختفـق  «ء يف بعض الروايـات       جا ،»شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمئة عام      
 ومع ذلك تبقى هذه الطري تسري سبعمئة عام ال تبلغ ما            ، يعين سري سرع   ،»الطري

  .هذا يدلنا على عظم خلق املالئكة. بني شحمة أذنه إىل عاتقه
صلى -حديث جربيل الذي ذكرناه أنه ملا ذكر النيب          وألجل ذلك أيضا جاء يف    

إنين مل أره على صورته اليت خلقه اهللا        «:  قال  فإنه ، رؤيته جلربيل  -اهللا عليه وسلم  



 

  

رأيته منهبطًا من السماء سادا عظم خلقه ما بني الـسماء     :  قال ،عليها إال مرتني  
  .»واألرض

  .عليه السالم-مما يدل على عظمة جربيل 
 جعل هلم مـن     -جل وعال -لعظم خلقهم كيف     أو   فإذن هذا وصف للمالئكة   
  .هؤالء اخللق م عظهالصفات اخللقية ما يعظم ب

 قد ال ميكننا أن نأخذ الصفات اخللقية فنؤخرهـا إىل   أنهظنأطبعا قبل أن ننتقل     
  .جل وعال-إىل الس القادم بإذن اهللا  أو اجللسة

 جعل هلـم    -جل وعال - بأن خلق املالئكة أن اهللا       -أيها اإلخوة -احلقيقة  : خنتم
جل ذلك جاء يف أدلـة       وأل ،من اخلصيصة أم رمبا يكونون على غري صورم       

 وهذا جاء يف أدلة كثرية مـن        ، رمبا كان تصور امللك بصورة بين آدم        أنه كثرية
  .صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اهللا ومن سنة رسوله 

 ،]١٧: مـرمي  [}فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيّا{ يف قصة مرمي    -جل وعال -أمل يقل اهللا    
قَالَت إِنِّي أَعوذُ بِـالرّحمن  {  ،رة ملكفلمادخل عليها امللك دخل عليها يف صو  

 هو جاء على ،]١٩ ،١٨مرمي [ } قَالَ إِنّما أَنا رسولُ ربِّك    *منك إِن كُنت تقياً   
 وجربيـل  ، فدلَّ ذلك إذن على أن املالئكة يتصورون بصورة البشر ،صورة بشر 

  .يثكما جاء يف بعض األحاد-كان يأيت يف صورة دحية الكليب 
صـلى اهللا عليـه     -وملا جاء يف صفة املسافر يف حديث أيضا ملا جلس إىل النيب             

  . ويداه إىل يديه يف احلديث املشهور، ركبتاه إىل ركبتيه-وسلم



 

  

أيضا يف قصة إبراهيم ويف قصة لوط ملا وفد عليهم املالئكة كـانوا يف صـورة                
 سالم فَما لَبِـثَ أَن جـاَء        قَالُواْ سالما قَالَ  {  -جل وعال - كما قال اهللا     ،بشر

 نِيذلٍ حجيفَةً قَـالُواْ    *بِعخ مهنم سجأَوو مهركن هلُ إِلَيصالَ ت مهيدأَى أَيا رفَلَم 
      مِ لُوطا إِلَى قَولْنسا أُرإِن فخفهو إمنا ظنهم بشر لنهم      ،]٧٠ ، ٦٩هود  [} الَ ت 

دلَّ هذا أيضا على مسألة مهمة من املسائل اليت تتعلـق        ف ،كانوا يف صورة البشر   
 عليـه   -جل وعال -من اإلميان اإلميان مبا جعلهم اهللا        أن    وهو ،بنا يف هذا املقام   

 وهذا مما يزيـدنا  ، هلم من اخللق العظيم   -جل وعال - مما جعل اهللا     ،من الصفات 
  .إميانا

ديث عـن املالئكـة يف    يف احللقة الالحقة سيكون لنا ح   -جل وعال -بإذن اهللا   
 أظنه أنه اجتمع لإلخـوة مـن        ، وسننطلق من الصفات اخلَلقية    ،صفام اخلُلُقية 

  .األسئلة ما حيسن الوقوف عليها
 فما أنا إال طويلب     ،ال أظن أنين سأكون آت على إجابات أسئلتكم        أو   ال أعترب 

رفـه فإننـا    وما ال نع، لكن رمبا نتشارك يف بعض اإلجابات ما عرفناه قلنا  ،علم
 وجيب علينا دائما يف مسائل العلـم  ،نرجئه حىت حنضر فيه جوابا صوابا مث نقوله     

 فإنه إذا تكلم فيما ال حيسن فإنه        ، أال يستعجل اإلنسان اجلواب    -أيها اإلخوة -
 -صلى اهللا عليه وسـلم -رمبا يفتات على ما جاء يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله      

 }وأَن تقُولُواْ علَى اللَّه ما الَ تعلَمونَ      {  ،رماتوقد جعل اهللا ذلك من أعظم احمل      
  ].٣٣: األعراف[



 

  

  . املخرج كأنه يشري إلينا،ال أو أنا ما أدري ميكننا أن نأيت باألسئلة
  .يقول املخرج من أن الوقت قد فات علينا يف األسئلة.. طيب

أستميحكم عذرا إن كنت قد أخذت من وقـت أسـئلتكم أيهـا اإلخـوة               
جل - لكنين أعدكم بإذن اهللا      ، وأيها اإلخوة املشاهدون واملشاهدات    ،احلاضرون

 أن يكون يف اللقاء القادم من الوقـت مـا يكـون وافيـا السـتقبال            -وعال
  .استفساراتكم وأسئلتكم

 أسأل اهللا أن يثيـبكم مجيعـا علـى اسـتماعكم            ،جيزكم خريا  أن   أسأل اهللا 
 وأن ،ال خيذلنا وأن يوفقنا لكل خري وهـدى     وأسأل اهللا أن ينفعنا وأ     ،وإنصاتكم

  .جيزي خريا كل من كان سببا يف مثل هذه االس الطيبة املباركة
 ، نترككم يف رعاية اهللا وحفظه     -جل وعال -إىل لقاء آخر يف يوم غد بإذن اهللا         
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  


